ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚMERO:
CARÀCTER:
DATA:
HORARI:
LLOC:

12/2021
Ordinària
14/06/2021
de 18’30h a 19’30h
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Assisteixen:
Josep Triadó i Bergés
Alejandro Costa Urigoitia
Carles A. Medina Vilalta
Josi Duran Cutillas
Marc Tintoré i Serra
Isabel Sola Ruiz
Ramon Golart Avila
Marta Bosch Lafuente
Julián Giner Arroyo
Inmaculada Fernández Martínez
Ginés Marín Marín

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Antonio López Martínez, Secretari accidental

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 11).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
ACCIÓ SOCIAL
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de maig de 2021, relatiu a la
pròrroga de 6 mesos d'estada a l'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de
Premià de Dalt.
4.- Aprovació de la reducció de la quota d'escola bressol del mes de juliol per a una
alumna.
5.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, corresponent al
"Programa complementari per a la garantia del Benestar Social 2021".
6.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, corresponent al
"Finançament dels Serveis Socials Bàsics 2021".
CULTURA
7.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del
catàleg de serveis de l'any 2021, per a l'activitat de digitalització dels fulls del padró
municipal dels anys 1981, 1986 i 1991.
8.- Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida nominativament
a la Societat Cultural Sant Jaume, corresponent a l'exercici 2020.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
9.- Atorgament al Sr. José Ángel Najas López, de la llicència d'obres majors per a la
construcció d'un habitatge aïllat amb piscina al solar situat al carrer Vallès, número 3
de Premià de Dalt.

10.- Atorgament al Sr. Juan Peytibi Alsina, de la llicència d'obres majors per a la
construcció d'un habitatge aïllat al solar situat al carrer Pompeu Fabra, número 9 de
Premià de Dalt.
EDUCACIÓ
11.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Institut Valerià Pujol,
corresponent a l'exercici 2020.
12.- Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea
d'Educació.
ESPORTS
13.- Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea
d'Esports.
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 de juny de 2021, relatiu a
l'atorgament de la llicència d'ús dels camps municipals de futbol.
JOVENTUT
15.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de juny de 2021, relatiu a
l'adjudicació del contracte del servei de casal d'estiu "Estiu a en Marxa".
OCUPACIÓ
16.- Acceptació del recurs tècnic de la Diputació de Barcelona “Indicadors bàsics del
mercat de treball”, en el marc del catàleg 2021.
PATRIMONI
17.- Declaració com a bé no utilitzable de diversos vehicles municipals, adscrits a la
brigada municipal.
PROMOCIÓ DE LA VILA

18.- Adjudicació del contracte menor de serveis a l'empresa "GLOBAL TALENT
SERVICES MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, SLU", com a representant de l’artista “Miki
Nuñez”.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
19.- Adjudicació del contracte de notificacions de l'Ajuntament de Premià de Dalt, a
l'empresa "Correos y Telégrafos, S.A.".
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
20.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment de
les instal·lacions de climatització dels equipaments municipals.
21.- Aprovació de l'adjudicació a l'empresa "DRIVETHECITY, S.L.", de la concessió
administrativa de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.
22.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del subministrament de
combustible per als vehicles municipals.
URGÈNCIES
1.- Declaració com a desert del procés de selecció de TAE Intervenció i obertura d'una
nova convocatòria.
2.- Aprovació de l'adquisició d'armilles per a la Policia Local, en el marc de l'adhesió al
lot 2 de l'acord marc de l'ACM.
3.- Correcció de les errades materials que figuren als acords 2,3,4 i 5 de la proposta
relativa a l’aprovació de de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de dalt a l’acord marc
del servei de mediació, a la pròrroga de l’acord marc de la pòlissa de responsabilitat
civil patrimonial, a la pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances i a l’adhesió
de l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2021.
4.- Aprovació de l’expedient corresponent a l’Ulisses Fest 2021, i les Bases Reguladores
per a la inscripció i la participació dels restauradors/comerciants a les mostres
gastronòmiques.

5.- Estimació parcial de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Jordi Casta Ruiz en
representació del Club de Volei Premià de Dalt.
6.- Aprovació del canvi de nom de la llicència d’obres majors atorgada a l’empresa
“Diagonal Mar Barcelona, 117 S.L.”, per a la construcció de 4 habitatges unifamiliars en
filera, i dues piscines descobertes, situades al carrer Sant Josep núm. 14-18 de Premià
de Dalt.

TOTS ELS PUNTS S’APROVEN PER UNANIMITAT
PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 hores, el senyor Alcalde, dona per
finalitzada la sessió. De tot el que s’ha dit, jo com a Secretari accidental, en dono fe.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

El Secretari accidental
Antonio López Martínez

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

